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SILVERCODERS: O INÍCIO DO PROGRAMA

EDUCATIVO EM PROGRAMAÇÃO
AO LONGO DOS ÚLTIMOS MESES, FORAM DESENVOLVIDOS
E FINALIZADOS, NO CONTEXTO DO PROJETO ERASMUS+
SILVERCODERS, OS DESAFIOS EDUCATIVOS DESTINADOS A
FOMENTAR A LITERACIA DIGITAL E AS COMPETÊNCIAS DE
PROGRAMAÇÃO DAS PESSOAS COM MAIS DE 55 ANOS.
Os desafios pretendem desenvolver, não só conhecimento geral sobre tecnologias da informação, mas também competências básicas de programação, recorrendo à codificação visual para a criação de jogos.
A partir de outubro de 2022, poderá participar no nosso programa de formação e aprender (ou aprimorar o seu conhecimento) sobre programação visual. Poderá aceder a todos os desafios que preparámos, e um formador irá
ajudá-lo/a a começar.
EM BREVE AS INSCRIÇÕES ESTARÃO ABERTAS NO SEU PAÍS.
PODE LER MAIS SOBRE O PROJETO AQUI:
WWW.SILVERCODERS.EU

NOTAS PARA O EDITOR:

O projeto Silvercoders está a ser implementado por um consórcio e coordenado
pela Folkuniversitetet (Suécia) e Virtual Campus (Portugal), juntamente com a
Universidade de Thessaly (Grécia) IREA (Roménia), Media Creativa (Espanha),
Anziani e non solo (Itália).
Para saber mais sobre o consórcio visite: https://silvercoders.eu/partnership/
O flyer do projeto está disponível em Inglês, Suéco, Português, Espanhol,
Romeno e Italiano: https://silvercoders.eu/downloads/

2020-1-SE01-KA227-ADU-092582

CONTEXTO:
Estudos comprovaram que, em adultos, se verifica uma transferência
positiva de competências de programação para situações que requerem pensamento criativo, competências matemáticas e metacognição,
assim como competências espaciais e de raciocínio. O desenvolvimento de competências digitais é, para os adultos, uma forma de manter a
mente ativa e preservar as capacidades cognitivas, nomeadamente em
termos de criatividade, atenção, memória e processamento linguístico.
Tal comporta grandes vantagens num mundo onde os adultos têm de
ter competências financeiras, e competências de gestão pessoal e social.
O projeto SilverCoders é financiado pelo programa Erasmus + no âmbito de um acordo de subvenção no 2020-1-SE01-KA227-ADU-092582.
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